
ОБЯВА 
До заинтересованите лица и общественост 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда /ОВОС/ приета с ПМС № 59 от 2003г. 

От Община Кричим 
със седалище и адрес на управление гр. Кричим, област Пловдив, пл. „Обединение” №3   
ЕИК 11524456  
Пълен пощенски адрес: ПК 4220, гр. Кричим, област Пловдив, пл. „Обединение” №3 
Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 03145/2250 факс: 03145/2351 е-mail: 
kmet_krichim@abv.bg
Възложител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим 
Лице за контакти: инж. Светлана Рангелова, Директор дирекция „УТГРМДТХД” при 
община Кричим, тел. 03145/2047 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 

Уведомяваме Ви, че  Община Кричим в качеството си на водеща община  и 
община Перущица като община партньор, съгласно подписано между тях 
Споразумение за партньорство /одобрено от Общото събрание на РСУО - Пловдив, 
Общински съвет – Кричим и Общински съвет – Перущица/, имат следното съвместно 
инвестиционно предложение: „Проектиране и изграждане на територията на община 
Кричим на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими 
отпадъци, генерирани от Община Кричим и община Перущица, включително 
осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно 
събиране на зелени и биоразградими отпадъци”.  

В качеството си на водеща община и по силата на чл. 5, ал. 2, т. 1 във връзка с 
чл. 4, ал. 1 от Споразумение за партньорство, община Кричим е задължена да 
комплектова и подаде от името на двете общини-партньори проектното предложение, 
част от което е и настоящото инвестиционно предложение. 

Характеристика на инвестиционното предложение: 
1. Резюме на предложението  
 Във връзка с процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG16М1ОР002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи 
инсталации за разделно събирани зелени и/или биоразградими отпадъци” по 
приоритетна Ос 2 „Отпадъци” на ОПОС 2014-2020 г., с краен срок за участие 
27.11.2017 г., община Кричим  депозира проект за оценка пред УО на ОПОС 2014-2020 
г. На основание Заповед № РД ОП-42/03.05.2018 г.  на Ръководителя на ОПОС 2014-
2020 г.,, оценката на проектното предложение на община Кричим е прекратена. 

С цел създаване на предпоставки за постигане целите по чл. 31 от ЗУО, 
Националния план за управление на отпадъците и Специфична цел 1 на приоритетна ос 
2 «Отпадъци» от ОПОС 2014-2020 г., се постигна договореност между двете общини – 
Кричим и Перущица,  за кандидатстване със съвместно проектно предложение, като 
правата и задълженията на двете общини-партньори са обективирани в подписано 
между тях Споразумение за партньорство.    

По същество настоящото инвестиционно предложение „Проектиране и 
изграждане на територията на община Кричим на компостираща инсталация за 
разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани от Община 
Кричим и община Перущица, включително осигуряване на необходимото оборудване и 



на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци”, е 
ново и има за основна цел постигане намаляване на количеството депонирани битови 
отпадъци, генерирани на териториите на двете общини – Кричим и Перущица, чрез 
разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими 
отпадъци с цел производство на висококачествен продукт «компост».. Предвиденият 
капацитет на съоръжението е 2 900 т/годишно, ще обслужва 12 613  жители на двете 
общини, които са с обща  площ на териториите  103,615 кв.км. 

Предвижда се изграждането на съоръжението да бъде върху имот с ПИ 
39921.301.2, с НТП: земеделска територия, начин на трайно ползване: за друг вид 
отпадъци, отреден за площадка за компостираща инсталация, публична общинска 
собственост на община Кричим съгласно АПОС № 1228/24.01.2017 г. 

За целите на инвестиционното намерение предназначението на имота върху 
който ще се изгражда компостиращата инсталация и довеждащия път е променено с 
Решение № КЗЗ-41/20.12.2016. на Министерство на земеделието и храните, Комисия  за 
земеделски земи, за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски 
нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски 
земи. Съгласно Решението на общо около 7 528,19 кв.м. земеделска земя, в т.ч. 7 517 
кв.м. четвърта категория и 11,19 кв.м. девета категория, неполивна, общинска 
собственост, за изграждане на обект: „Компостираща инсталация за разделно събрани 
зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото 
оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и 
биоразградими отпадъци” в землището на гр. Кричим, имот с идентификатор  
39921.301.2 с НТП: земеделска територия, начин на трайно ползване: за друг вид 
отпадъци, отреден за площадка за компостираща инсталация, и част от имот с 
идентификатор 39921.4.833 с НТП: полски път, местност „Сух дол”, община Кричим, 
област Пловдив, при граници, посочени в приложената скица и влязъл в сила ПУП – ПЗ 
и ПУП – ПП на експлоатационен път и пътна връзка. 

В съответствие с Насоките за кандидатстване по приоритетна ос 2 «Отпадъци» 
на ОПОС 2014-2020, и двете общини-партньори поемат ангажимента подкрепен с 
решения на Общинските съвети, че на площадката на компостиращата инсталация ще 
постъпват разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци генерирани само на 
територията на община Кричим и община Перущица. 

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; 
необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи 
дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова 
техническа инфраструктра (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); 
предвидени изкопни работи, предполгаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив: 

Компостиращата инсталация обект на съвместното инвестиционно намерение е 
с капацитет 2900 тона и ще обслужва ще обслужва 12 613 жители на община Кричим и 
община Перущица и територия от 103,615 кв.км.   

Предвижда се изграждането на инсталация за открито компостиране в покрити 
редове с улеи и принудителна аерация, със следните обособени зони: контролно-
пропусквателна (приемна зона), зона за съхранение на входящия материал, зона за 
дробене и хомогенизиране, зона за компостиране (оформяне на купове компост), зона 
за пресяване  на продукта след интензивната фаза, зона за доузряване, зона за 
съхранение на готовия продукт "компост", зона за съхранение на машините и 
оборудването и административна сграда - битовка. Компостирането представлява 
аеробно разграждане на органични материали посредством микроорганизми при 
контролирани условия до почво-подобно вещество, наречено компост. По време на 
процеса на компостиране, микроорганизми като напр. бактерии и гъбички, разграждат 



сложните органични съединения до по-прости, като се получават въглероден диоксид, 
вода, минерали и стабилизирана органична маса (компост). В резултат на процеса се 
образува топлина, която може да унищожи патогенни (болестотворни микроорганизми) 
и плевелни семена. 

 Основни дейности/процеси, които ще се извършват на компостиращата 
инсталация, са: 

1. Приемане и временно съхранение на свежите входящи материали 
(биоотпадъци); 

2. Постъпване на органичната фракция в куповете за компостиране; 
3. Компостиране в редове с принудителна аерация; 
4. Полученият продукт се мести с помощта на челен товарач в „зона за 

доузряване“ 
Общата използвана площ на имота с ПИ 39921.301.2  е 7 517 кв. м. и е  с НТП: 

земеделска територия, с начин на трайно ползване: за друг вид отпадъци, отреден за 
площадка за компостираща инсталация, находящ се в местността Сух дол, гр. Кричим, 
община Кричим, землище на гр. Кричим. Имотът граничи непосредствено с имот № 
39921.4.833 – пасище, мера; с имот № 39921.4.846 – пасище, мера; ; с имот № 
39921.301.7. – полски път. 

Ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова 
техническа инфраструктура  

Вход-изходът на компостиращата инсталация в рамките на одобрения ПУП – 
ПРЗ на поземления имот е ситуиран в североизточния край на имота и излиза на 
общински път PAZ 1041, /III-375/, Бяга-Изперихово-Козарско-Кричим/ III-866/.  С 
Решение № 119, взето с Протокол № 12 от 13.10.2016 г. на Общински съвет Кричим е 
одобрен ПУП-ПП на експлоатационен път и пътна връзка до поземлен имот с 
кадастрален идентификатор 39921.301.2, с НТП: земеделска територия, с начин на 
трайно ползване: за друг вид отпадъци, отреден за площадка за компостираща 
инсталация,  преминаващ през общински имоти с кадастрални идентификатори ПИ 
39921.4.900, с н.т.п. „за друг поземлен имот за движение и транспорт” и ПИ 39921.4.833 
с н.т.п. „пасище” по КККР на гр. Кричим. 

На настоящия етап, техническа възможност за захранване на имота с вода 
посредством изграждане на водопровод няма, поради голямата му отдалеченост от 
регулационните граници на гр. Кричим.. Затова в имота е изграден проучвателен 
тръбен кладенец с дълбочина 20 м. Във връзка с изграждането му община Кричим е 
извършила следното: Подадено е Уведомление за извършване на хидрогеоложко 
проучване, чрез изграждане на сондаж до Басейнова Дирекция „Източнобелоборски 
район“ с Вх.№ РР-17-17/27.10.2017г.; Подадено е уведомление за инвестиционно 
предложение с Вх.№ ОВОС-1346 от 30.10.2017г. за „Изграждане на един брой 
проучвателен тръбен кладенец за добив на подземни води“  Изготвен е Доклад за 
хидрогеоложко проучване, Подадено е в Басейнова дирекция „Източнобеломорски 
район“ Заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез 
нови водовземни съоръжения с Вх.№ РР-01-37/06.03.2018г. и в момента тече процедура 
по издаване на разрешителното.  

Предвижда се изграждане на резервоар за вода за осигуряване на 
противопожарните нужди. 

На този етап от инвестиционното намерение, по отношение на канализацията, 
се предвижда изграждане на изгребна яма. 

Ел. захранване - присъединяването може да се осъществи чрез изграждане на 
кабелна линия средно напрежение до нов трафопост тип МТТ изграден в имота. 
Предоставената мощност ще бъде 50 квт - трифазна. Нов ЖР стълб, монтиран на 



подходящо място в участъка между стълб 22 и стълб 26, извод СН „Бяга“, подстанция 
„ВЕЦ Въча 1“. 

Предвидени изкопни работи - Предвиждат се незначителни изкопни работи по 
изграждане на ВиК мрежата на площадката и вертикална планировка. 

В процеса на експлоатация на инсталацията ще се използва дъждовна вода, 
събрана от асфалтираната зона в басейн. 

Ползване на взрив: не е необходимо и няма да се ползва. 
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план 

дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, 
необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на 
специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение 
по реда на специален закон: 

Няма връзка с други  съществуващи и одобрени с устройствен или друг план 
дейности в обхвата на въздействие на обекта  

4. Местоположение: 
(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се 

посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или 
правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост 
до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, 
подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното 
наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на 
съществуваща пътна инфраструктура) 

Инсталацията  ще бъде изградена в имот с идентификатор 39921.301.2, с НТП: 
земеделска територия, с начин на трайно ползване: за друг вид отпадъци, отреден за 
площадка за компостираща инсталация, находящ се в землището на гр. Кричим, 
местност „Сух дол“, община Кричим, област Пловдив. Имота е публична общинска 
собственост на община Кричим. След изграждането на компостиращата инсталация, 
собствеността върху същата ще бъде разпределена  между община Кричим и община 
Перущица съгласно Споразумението за партньорство. 

Няма и не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура. 
Предвид местоположението на община Кричим, редпективно на имот с идентификатор 
39921.301.2 спрямо границите на Република България и естеството на инвестиционното 
предложение не се очаква трансгранично въздействие в резултат от реализацията на 
проекта. 

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и 
експлоатацията: 

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди 
– чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, 
и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или 
необходимост от изграждане на нови) 

При строителството и експлоатацията на обекта ще се използват вода за 
питейно-битови нужди и електроенергия за технологични нужди. Има необходимост от 
изграждане само на площадкова ВиК инфраструктура. Необходими водни количества 
за битови и производствени цели, вкл. пожарогасене, до 18 л/сек На този етап от 
инвестиционното намерение се предвижда водоснабдяването на инсталациите да бъде 
от собствен водоизточник – сондажен кладенец. Присъединяването към 
електроразпределителната мрежа може да се осъществи чрез изграждане на кабелна 
линия средно напрежение до нов трафопост тип МТТ изграден в имота собственост на 
възложителя. 

6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: 



Не се очакват. Избраната технология е за открито компостиране в покрити 
редове с улеи и принудителна аерация (покриване на органичната фракция с мембрана), 
което не допуска изпускане на емисии вредни вещества във въздуха. 

7.  Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното 
третиране: 

При извършване на СМР се очаква да се генерират минимални количества 
отпадъци. Същите са представени, като видове със съответните кодове, съгласно 
Наредба №3 за класификация на отпадъците, както следва: 

17 01 01 - бетон 
17 01 02 - тухли 
17 01 03 - керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия 
17 02 01 - дървесен материал 
17 02 02 - стъкло 
17 02 03 - пластмаса 
17 03 02 - асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от 

упоменатите в 17 03 01. 
Общо количество отпадъци по време на строителството - до 20 тона. 
При работата на инсталациите от служителите на обекта ще се образуват 

смесени битови отпадъци с код 20 03 01, които ще се изхвърлят в контейнери за битови 
отпадъци, обслужвани от системата за сметосъбиране и сметоизвозване 

8. Отпадъчни води: 
(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци 

(битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им 
(пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна 
система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.) 

Формираните отпадъчни води ще се събират в определен за целта басейн за 
събиране на инфилтрат от дъждовните води стичащи се от асфалтираната площадка. 
Капацитетът на басейна ще бъде определен в зависимост от количеството валежи 
средно за годината по данни от БАН за територията на община Пловдив. 

На този етап от инвестиционното намерение се предвижда битовите отпадъчни 
води от битовите помещения на персонала да се отвеждат във водоплътна яма. 

9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката 
на предприятието/съоръжението: 

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството 
на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно 
приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване 
на последствията от тях) 

На площадката на съоръжението не се очаква да бъдат налични опасни 
химични вещества. 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ гр.Пловдив 

Дата:   15.06.2018г. 

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР.КРИЧИМ 


